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INFOFICHE BEHEEROVEREENKOMSTEN BLOEMENAKKER 
Beheerovereenkomsten voor bufferen en verbinden 
 
WAT? 
 
Een bloemenakker is een strook van een perceel of een volledig perceel dat u inzaait met een één-, twee-, of 
meerjarig bloemenmengsel.  
 

WAAROM? 
 

• Een bloemenakker verhoogt het voedselaanbod (pollen en nectar) voor insecten, zoals bijen en 
vlinders. Daardoor nemen hun overlevingskansen toe.  

• Meer insecten betekent ook meer voedsel voor akkervogels, zoals bijvoorbeeld veldleeuwerik en gele 
kwikstaart. 

• Bloemenakkers brengen kleur in het landschap. 
 

HOE? 
 

• Zaai in met een één, twee- of meerjarig mengsel. Doe dat zodra de weersomstandigheden het 
toelaten, bij voorkeur in het najaar voor de start van de beheerovereenkomst en uiterlijk voor 1 mei 
van het eerste jaar. 

 

Eénjarig mengsel  
Zaai elk jaar uiterlijk voor 1 mei, maar bij voorkeur in het voorafgaande najaar (tussen half augustus en half 
oktober) opnieuw in. Vanaf het tweede jaar is het ook voldoende om minstens de helft van de oppervlakte 
opnieuw in te zaaien als er voldoende spontane hergroei is van het mengsel. 
 

Tweejarig mengsel 
Zaai vanaf het tweede jaar elk jaar de helft van de oppervlakte opnieuw in. Uiterlijk voor 1 mei, maar bij 
voorkeur in het voorafgaande najaar (tussen half augustus en half oktober). De heringezaaide helft moet 
jaarlijks wisselen.  

 
Meerjarig mengsel 

• Zaai het mengsel in de nazomer (tussen half augustus en half oktober) van het tweede jaar of derde 
jaar opnieuw in. Bij sterke vergrassing opnieuw inzaaien in de nazomer van het 4de jaar. 

• Koos u voor een mengsel van vlinderbloemigen? Maai dan elk jaar in juni de helft van het perceel of de 
strook. De andere helft mag u maaien vanaf half juli. De maaibeurt in juli is niet verplicht.  

• Maai elk najaar de volledige oppervlakte, tussen 15 september en 31 oktober.  

• Het maaisel moet afgevoerd worden bij elke maaibeurt. 
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HOU ALTIJD REKENING MET VOLGENDE BEPALINGEN 
 

• Zaai altijd een mengsel in dat voldoet aan de voorwaarden vermeld in de bijlage van de overeenkomst. 
U vindt de samenstelling van de mengsels ook terug op de website van de VLM. 

• Houd de factuur of het aankoopbewijs en het zaaizaadetiket tot drie jaar na afloop van de 
beheerovereenkomst bij. 

• Gebruik geen meststoffen of bodemverbeteringsmiddelen op de bloemenakker. 

• Gebruik geen bestrijdingsmiddelen. Pleksgewijze mechanische bestrijding van een aantal soorten zoals 
akkerdistel is toegestaan.  

• Voer behalve het beheer geen andere activiteiten uit op het perceel. 

VERGOEDING 

Voor een bloemenakker ontvangt u jaarlijks een vergoeding van 1.998 euro per hectare. 


